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1 UVOD 
 
Ljudje so v preteklosti mislili, da se snovi v naravi lahko nahajajo le v treh agregatnih stanjih: 
plinastem, tekočem in trdnem. Šele v 19. stoletju je botanik Friderich Reinitzer opazil, da ima 
horesteril benzoat dve tališči. Snov se je namreč iz trdne kristalne oblike pri temperaturi     
145 °C stalila najprej v motno, vendar popolnoma tekočo snov. Pri nadaljnjem segrevanju se 
je ta pri 178 °C zbistrila in postala običajna kapljevina. Obratno se je dogajalo pri ohlajanju. 
Svoja opažanja je Friderich Reinitzer posredoval Ottu Lehmanu, ki je nadaljeval z 
raziskavami. Lehman je ugotovil, da ima snov v vmesnem temperaturnem območju delno 
lastnosti kristala in delno lastnosti kapljevine. Leta 1889 je izdal članek in v njem vmesno 
fazo prvič poimenoval tekočekristalna faza, snov pa tekoči kristal. Friedricha Reinitzerja in 
Otta Lehmana danes štejemo za odkritelja tekočih kristalov (slika 1) [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1.  Friedrich Reinitzer in Otto Lehman [2, 3] 
 
Danes zgradbo podolgovatih tekočih kristalov poznamo. Kljub temu pa še niso raziskani vsi 
vplivi dejavnikov, kot sta na primer temperatura in ograjenost, na spremembe v strukturi 
tekočih kristalov [4,5]. V seminarju bom predstavila raziskavo, v kateri smo preučevali vpliv 
temperature na debelino plastne strukture v smektični A fazi različnih tekočih kristalov [6]. 
 
Na začetku seminarja podam osnovne značilnosti tekočih kristalov in predstavim tekoča 
kristala 8CB (oktil-ciano-bifenil) ter 12CB (dodecil-ciano-bifenil), na katerih smo opravljali 
meritve (poglavje 2). V tretjem poglavju opišem Landau – de Gennesov model. Predstavim 
eksperimentalno metodo SAXS (sipanje rentgenskih žarkov pod majhnimi koti), s katero smo 
dobili podatke o debelini smektičnih plasti (poglavje 4), in merilno napravo (poglavje 5). Nato 
predstavim meritve, ki jih analiziram z Landau – de Gennesovim modelom (poglavje 6). 
 

2 TEKOČI KRISTALI IN NJIHOVE ZNAČILNOSTI 
 
Obstaja več delitev tekočih kristalov. Tekoči kristali, opisani v uvodu, se danes imenujejo 
termotropni tekoči kristali. V tekočekristalni fazi se nahajajo v določenem temperaturnem 
območju. Druga skupina tekočih kristalov so liotropni tekoči kristali. Ti preidejo v tekoče 
kristalno fazo pri določenem razmerju koncentracij med topljencem in topilom. Liotropni 
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tekoči kristali imajo pomembno vlogo v živih organizmih, in sicer skupaj z dodatki sestavljajo 
zunanje celične membrane, ovojnice živčnih vlaken, membrane znotraj celic. V seminarski 
nalogi se bom omejila na termotropne tekoče kristale. 
 
V raziskavi smo uporabili termotropna tekoča kristala 8CB (oktil-ciano-bifenil) in 12CB 
(dodecil-ciano-bifenil). Sestavljena sta iz dveh benzoatnih obročev (od tod ime bifenil) in 
različno dolgega ogljikovega repa (slika 2). Na obroča je pritrjen še dušik (od tod ime ciano).  
Pri tekočem kristalu 8CB imenujemo rep oktil (-C8 H17), pri 12CB pa dodecil (–C12H25).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2. Molekuli tekočih kristalov 8CB (zgoraj) in 12CB (spodaj). Povzeto po [5]. 
 
Molekule termotropnega tekočega kristala imajo navadno predvsem zaradi dolgega repa 
podolgovato, paličasto obliko. Zaradi podolgovate oblike se pod določenimi pogoji molekule 
tekočega kristala postavijo v določeno smer ali tvorijo določeno obliko. Glede na ureditev 
molekul, ločimo  različne tekočekristalne faze. 
 
Tipično zaporedje faz pri nižanju temperature je naslednje. Pri visokih temperaturah ni 
urejenosti molekul tekočega kristala in so vse smeri v prostoru enakovredne. To fazo 
imenujemo izotropna tekoča faza (slika 3a). V neurejeni izotropni fazi prevlada termično 
gibanje. Pod določeno temperaturo privlačne molekulske sile postanejo dovolj močne in 
pojavi se orientacijska urejenost. Pri tem pride do faznega prehoda v tekoče kristalno fazo, ki 
jo imenujemo nematična faza (slika 3b). Orientacijska urejenost faze se kaže v težnji molekul 
k vzporedni poravnavi, pri čemer so težišča molekul naključno razporejena po prostoru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3. a) Izotropna faza z  molekulami razporejenimi v vse smeri. b) Nematična faza, kjer so 
molekule vzporedno poravnane. 
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Pri nadaljnjem nižanju temperature preide tekoči kristal v smektično A fazo (SmA fazo). V tej 
fazi se termično gibanje molekul še zmanjša in poveča se vpliv medmolekulskih sil. Zato se 
poleg orientacijske urejenosti vzpostavi še pozicijska urejenost, ki se kaže v urejenosti 
molekul v plasti (slika 4a). Pozicijska urejenost je le enodimenzionalna. Med plastmi je 
prehodnost molekul precej zmanjšana, znotraj plasti pa se molekule prosto gibajo kakor v 
tekočini. Z nižanjem temperature se zgodi nov prehod v smektično C fazo, v kateri se 
molekule v povprečju nagnejo za kot θ glede na pravokotnico na ravnino plasti (slika 4b). Z 
nižanjem temperature se nagib molekul glede na pravokotnico na smektično plast veča. Poleg 
SmA in SmC fazi poznamo še več smektičnih faz, ki za ta seminar niso bistvene. Pri 
segrevanju se dogaja ravno obratno. Pojavljajo se enaka stanja v obratnem vrstnem redu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 4. Urejenost molekul tekočega kristala v smektičnih fazah. a) Smektična A faza, kjer so 
molekule urejene v plasti z debelino d. b) Smektična C faza je podobna prejšnji, le da so 
molekule nagnjene za kot θ glede na normalo plasti. Povzeto po [7]. 
 

3 LANDAU – DE GENNESOV MODEL 
 
Opisati želimo urejenost molekul v tekočem kristalu. Za opis uporabimo makroskopsko 
teorijo (t.i. fenomenološko teorijo), ki se osredotoča le na pomembnejše lastnosti sistema. 
Poznamo več makroskopskih teorij. V seminarju bom predstavila in uporabila Laudau – de 
Gennesov model [4, 5, 6].  
 
Orientacijsko urejenost molekul v nematični fazi opisujemo s tenzorskim nematičnim 
ureditvenim parametrom . Izražen je kot 
 

   /3 ,  
 

kjer je  znak za tenzorski produkt in  enotski tenzor. V izrazu z  označujemo enotski 
ureditveni vektor in z S orientacijski ureditveni parameter. Ureditveni vektor  imenujemo 
tudi nematični direktor polja. Z njim povemo smer, v katero so v povprečju orientirane 
molekule v vzorcu. Nasprotno usmerjena vektorja  in –  sta enakovredna. Orientacijski 
ureditveni parameter S je število, ki nam pove stopnjo urejenosti molekul. Zapišemo ga lahko 
kot  

3 cos 1 , 
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pri čemer je  kot med trenutno smerjo molekule in vektorjem  (slika 5a). Oklepaji …  
pomenijo povprečje po vseh molekulah, ki so v »mezoskopskem« volumnu, katerega lego 
označuje , saj je kot θ v nekem trenutku različen za različne molekule. Če je 0, potem so 
vse molekule med seboj vzporedne. Tedaj je vrednost ureditvenega parametra S največja in 
enaka 1. Ko v vzorcu nobena smer molekul ne prevladuje, je S enak 0. Na sliki 5b je 
prikazano, kako se vrednost ureditvenega parametera S v nematični fazi manjša z večanjem 
temperature. Pri temperaturi  se zgodi fazni prehod v izotropno fazo, kjer vrednost S 
nezvezno pade na nič.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 5. a) Smer orientiranosti molekul je podana z direktorjem . Kot Θ je kot med trenutno 
smerjo molekule in ureditvenim vektorjem. Povzeto po [1]. b) Z manjšanjem temperature (T) 
se stopnja urejenosti (S) molekul v nematični fazi postopoma manjša. V izotropni fazi 
molekule niso urejene.  je temperatura prehoda iz nematske v izotropno fazo.  
 

Ureditev molekul v plasti v smektični A fazi opišemo s smektičnim gostotnim valom ψ. 
Definiran je kot · , kjer je  fazni faktor, ki opisuje položaj smektičnih plasti. 
Smektični ureditveni parameter  nam pove stopnjo oblikovanosti plasti. V nematični fazi 
nimamo plasti, zato je tam 0. Na sliki 6 je shematsko predstavljen zvezni fazni prehod 
med nematično ( 0) in smektično A fazo ( 0). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 6. Smektični ureditveni parameter η nam pove stopnjo oblikovanosti smektičnih plasti. 
Z večanjem temperature se vrednost parametra manjša. Pri temperaturi , pri kateri je 
zvezni fazni prehod med fazama N in SmA, η pade na nič.  
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Prosta energija F je termodinamski potencial, ki ima v termodinamskem ravnovesju minimum 
pri konstantni temperaturi in konstantnem volumnu. V našem primeru prosto energijo 
zapišemo kot trojni integral po volumnu, ki ga sestavljajo štirje členi (enačba (1)). S  
označujemo homogeni del gostote proste energije, pri čemer nadpisa  ali  pomenita 
nematično ali smektično fazo. S homogenima členoma povemo kdaj in pri katerih pogojih se 
tvori nematična in smektična faza, če je sistem homogen.  je elastični del gostote proste 
energije, s katerim povemo upiranje sistema odstopanjem od ravnovesne strukture.  je 
sklopitveni del gostote proste energije. Prosta energijo F tekočega kristala je enaka: 

.                                           (1)  
 

Člen  v enačbi (1) vsiljuje stanje, v katerem je nematični ureditveni parameter S različen 
od nič v temperaturnem območju, kjer je temperatura manjša od temperature faznega prehoda 
med izotropno in nematično fazo. Člen zapišemo kot 
 

Sl Sl Sl . 
 
Kubični člen v zgornjem zapisu pove, da je prehod med izotropno in nematično fazo 
nezvezen. Materialne konstante , ,  so pozitivne. 
 
Člen  v enačbi (1) vsiljuje stanje, v katerem je smektični ureditveni parameter različen od 
nič v temperaturnem območju, kjer je temperatura manjša od temperature faznega prehoda 
med izotropno in nematično fazo. Člen izrazimo kot 
 

| | | | , 
 

kjer sta konstanti  in  pozitivni. Ker nimamo kubičnega člena, s takim zapisom 
opišemo zvezni prehod iz nematske v smektično fazo. 
 
S členom  v enačbi (1) opisujemo elastično sklopitev med urejenostjo molekul v 
nematičnem in smektičnem tekočem kristalu. V grobem približku ga izrazimo kot 
 

| | | | .                              (2) 
 

Prvi člen v enačbi (2) vsiljuje homogen  in je najmanjši, če je  konstanten. S C označimo 
konstanto, ki združuje elastično konstanto za stisljivost smektičnih plasti in konstanto za 
upogib molekul glede na normalo na plasti. Drugi člen v enačbi (2) želi postaviti nematični 
direktor  pravokotno na smektične plasti, zadnji člen pa teži k ekvidistančni legi smektičnih 
plasti na razdalji 2 / . 
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Z zadnjim členom v enačbi (1) opišemo sklapljanje med translacijskim (η) in orientacijskim 
(S) tekočekristalnim ureditvenim parametrom: 

· .                                                 (3) 
 
Večji kot je translacijski ureditveni parameter, večji je orientacijski ureditveni parameter in s 
tem tudi konstanta D. Če sklapljanja ni, je D enaka nič. 
 

4 SIPANJE RENTGENSKIH ŽARKOV 
 
Kot vemo, so v smektičnih tekočih kristalih molekule urejene v plasti, znotraj katerih se 
molekule prosto gibajo kot v običajni tekočini. Med molekulami v plasti ni zaznati urejenosti. 
Pravokotno na plasti zaznamo pozicijsko urejenost, ki jo lahko detektiramo z metodo SAXS 
(Small Angle X-ray Scattering). Metoda deluje na principu interferenčnega sipanja z 
rentgenskimi žarki pod majhnim kotom. Torej gledamo interferenčno sliko Braggovega 
sipanja na molekulah tekočega kristala.   
 
Braggovo sipanje je v tekočem kristalu opazno, če je valovna dolžina svetlobe, s katero 
obsevamo tekoči kristal, primerljiva z velikostjo molekul oziroma medplastno razdaljo. Ker je 
velikost molekul nekaj nanometrov, je najbolje uporabiti rentgenske žarke. Ko z njimi 
obsevamo tekoč kristal, se žarki pri prehodu deloma odbijajo (sipajo) na plasteh. Več kot je 
molekul v plasti, več je odbojev. Za konstruktivno interferenco sipanega valovanja mora biti 
izpolnjen Braggov pogoj: 

2 sin φ λ, 
 
kjer je λ valovna dolžina rentgenskih žarkov, d razdalja med plastmi molekul in φ kot uklona 
rentgenskih žarkov (slika 7). S številom   1, 2, … označujemo N-ti uklonski maksimum. V 
našem primeru velja 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 7. Sipanje rentgenske svetlobe pod kotom  na plasteh SmA tekočega kristala. Povzeto 
po [8]. 
 
Nastalo interferenčno sliko zaznamo z detektorjem, ki meri intenziteto žarkov v odvisnosti od 
kota (slika 8a). Razdalja l med vzorcem tekočega kristala in detektorjem je v primerjavi z 
razdaljo x med ničtim in prvim uklonskim maksimumom zelo velika, zato lahko namesto 
odvisnosti od kota opazujemo odvisnost od razdalje x. Diagram intenzitete v odvisnosti od 
razdalje prikazuje slika 8b. 
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Slika 8. a) Shematski prikaz sipanja rentgenskih žarkov pod kotom. Povzeto po [5]. b) Iz 
grafa lahko razberemo razdaljo do prvega uklonskega maksimuma. c) Interferenčna slika na 
detektorju. Obroč predstavlja prvi uklonski maksimum [5]. 
 
V diagramu intenzitete v odvisnosti od razdalje razberemo razdaljo med ničtim in prvim 
uklonskim maksimumom . Iz nje lahko sklepamo na dolžino , ki nam pove razdaljo med 
težišči molekul ene in težišči molekul druge plasti SmA tekočega kristala. Istočasno je  tudi 
debelina smektičnih plasti.  
 

5 MERILNA NAPRAVA IN IZVEDBA EKSPERIMENTA 
 
Meritve tekočega kristala 12CB so bile izvedene v Centre for Crystallography of 
Macromolecules (National Centre for Scientific Research »Demokritos«, Athens, Greece), 
medtem ko so bili vzorci 8CB merjeni v Sinhrotronu »ELLETRA« v Trstu, Italija. Pri 
slednjih meritvah sem sodelovala tudi sama. V obeh primerih sta bili uporabljeni merilni 
napravi delujoči na principu sipanja rentgenskih žarkov. Glavni sestavni deli obeh naprav so 
narisani na sliki 9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 9: Shematska sestava merilnih naprav. Glavni sestavni deli so izvor rentgenskih žarkov, 
monokromator, merjenec, grelec, blokada rentgenskih žarkov in detektor.  Povzeto po [5]. 
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V  izvoru rentgenskih žarkov nastaja širok zvezen spekter rentgenske svetlobe. Za meritev 
debeline smektičnih plasti potrebujemo valovno dolžino, ki je primerljiva z velikostjo 
molekul. To dobimo s filtrom (t.i. monokromatorjem), ki  prepušča samo točno določeno 
valovno dolžino. Prepuščeni žarek se nato siplje na vzorcu tekočega kristala, ki je vstavljen v 
male epruvete (t.i. kapilare) s premerom 1 mm. Večina rentgenske svetlobe kljub sipanju 
nemoteno potuje skozi vzorec. Ker nas prepuščeni žarek na detektorju moti, ga zaustavimo z 
blokado.  
 
Da bi izmerili debelino smektičnih plasti v odvisnosti od temperature, so bili vzorci segreti do 
izotropne faze. Nato smo jih počasi ohlajali do SmA faze. Tekoči kristal 8CB ima pri 
zniževanju temperature fazni prehod v SmA fazo pri temperaturi 307 K, medtem ko ima 
12CB prehod že pri temperaturi 332 K. 
 
Meritve debeline v SmA fazi so potekale ob določeni temperaturi. Vzorec smo pred meritvijo 
počasi ohlajali, nato pa vzdrževali konstantno temperaturo. Počakali smo, da se smektične 
plasti oblikujejo, nato smo naredili rentgensko sliko. Postopek smo ponovili pri različnih 
temperaturah. 
 

6 REZULTATI MERITEV 
 
Meritve debeline smektične plasti v odvisnosti od temperature so prikazane na sliki 10. 
Opazimo, da se debelina plasti s temperaturo spreminja. Pri tekočem kristalu 8 CB se debelina 
plasti z nižanjem temperature zmanjšuje. To smo tudi pričakovali, saj se pri ohlajanju snov 
krči. V nasprotju pa se debelina plasti tekočega kristala z nižanjem temperature 12CB 
povečuje. To pa je v nasprotju s pričakovanji, saj se snov pri segrevanju razširja.  

Slika 10. a) Z nižanjem temperature se debelina plasti tekočega kristala 8CB manjša. b) Z 
nižanjem temperature se debelina plasti tekočega kristala 12CB veča [6].  
 



11 
 

Na različno spreminjanje debeline plasti tekočih kristalov 8BC in 12CB vpliva oblika molekul 
tekočega kristala. V 8CB na debelino plasti dominantno vplivajo nepremični fenilni obroči. Z 
nižanjem temperature se velikost fluktuacij za fenilne obroče zmanjša. Molekule se lahko 
druga drugi bolj približajo in s tem bolje »zložijo«. Posledica je zmanjšanje debeline plasti 
(slika 11a). Nasprotno v 12CB igrajo pomembno vlogo fleksibilni ogljikovi repi. Ti so v 
izotropni fazi na več mestih »zlomljeni«. Z manjšanjem temperature se fluktuacije fleksibilnih 
repov nekoliko zadušijo in »zlomljeni« repi se poravnajo. Na ta način se dolžina repov 
poveča, zato opazimo večanje debeline smektičnih plasti (slika 11b).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 11. a) Z nižanjem temperature se molekule tekočega kristala 8CB bolje »zložijo« in 
debelina plasti se zmanjša. b) Z nižanjem temperature se »zlomljeni« repi tekočega kristala 
12CB poravnajo in debelina plasti se poveča. 
 
Na velikost fluktuacij molekul v SmA tekočem kristalu vpliva tudi razlika v zaporedju faz. Z 
nižanjem temperature tekoči kristal 8CB prehaja iz izotropne v nematično in nato smektično 
A fazo, medtem ko tekoči kristal 12CB iz izotropne preide direktno v smektično A fazo.  
Zaradi I-SmA prehoda so fluktuacije večje v 12CB. V primeru 8CB so fluktuacije bistveno 
zmanjšane zaradi obstoja vmesne N faze. Z umirjanjem fluktuacij se veča orientacijski 
ureditveni parameter, zato se lahko molekule bolj približajo druga drugi.  
 
Razliko v zaporedju faz razložimo z Landau – de Gennesovim modelom. Dominanten vpliv 
na naravo faznega prehoda v SmA fazo z nižanjem temperature je podan s sklopitvenim 
členom  (enačba (3)) med translacijskim η in orientacijskim S tekočekristalnim ureditvenim 
parametrom. Jakost sklopitve poda konstanta D. Večja kot je dolžina ogljikovih repov 
tekočega kristala, večja je sklopitev in večja je vrednost D.  
 
V faznem diagramu (D, T) obstajajo točke, s katerimi ločimo dve fazi. Vse takšne točke 
skupaj sestavljajo črte faznega prehoda (slika 12). Točko v faznem diagramu, v kateri 
soobstajajo izotropna, nematična in smektična A faza, imenujemo trojna točka. Njeno 
vrednost D označimo z . Točko na črti faznega prehoda, ki loči zvezen in nezvezen fazni 
prehod, pa imenujemo trikritična točka. Vzorec tekočega kristala ni nikoli popolnoma čist, 
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zato je vrednost D trikritične točke za 8CB blizu  (slika 12).  tako loči področji, kjer 
je fazni prehod med SmA in višjo temperaturno fazo zvezen, kjer je vrednost D manjša od 

, ali pa nezvezen, kjer je vrednost D večja od . V primeru 12CB velja, da je vrednost 
D veliko večja od in hkrati večja od . Zato ima 12CB prehod v SmA fazo direktno iz 
izotropne faze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 12. Vrednosti D za tekoča kristal 8CB je blizu , prehod N-SmA je lahko zvezen ali 
rahlo nezvezen. Vrednost D trojne točke je označena z . 12CB ima prehod I-SmA pri 
veliko večji vrednosti D od in hkrati večji od . 
 

7 ZAKLJUČEK 
 
V seminarju sem opisala vpliv temperature na debelino smektičnih plasti v SmA fazi. Meritve 
debeline so bile izvedene za tekoča kristala 8CB in 12CB, pri čemer je bila uporabljena 
metoda SAXS. Z Landau-de Gennesovo metodo pa sem razložila razliko v faznih prehodih I-
N-SmA za 8CB in I-N za 12CB. Razlika v faznem prehodu vpliva na velikost fluktuacij in s 
tem deloma na debelino plasti. 
 
Ugotovili smo, da se z nižanjem temperature debelina plasti za vzorca kvalitativno različno 
spreminja, in sicer se manjša za 8CB in veča za 12CB. Vzrok za to je v obliki molekule 
tekočega kristala. V 8CB debelino plasti določajo togi fenilni obroči, v 12CB pa igrajo 
pomembno vlogo fleksibilni ogljikovi repi.  
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